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PODPORTE KANDIDÁTOV Z BARDEJOVA
Vo voľbách do Národnej rady SR, ktoré sa uskutočnia už 29. februára, kandidujú aj viacerí Bardejovčania. Nájdete ich na kandidátnych listinách
mnohých politických strán. O tom, či niektorí z nich budú úspešní
a či sa dostanú do parlamentu, rozhodnete svojim hlasom aj vy.
Niektorí z nich sú predstavení aj v tomto vydaní vašich komunitných novín.
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Hlas
pre Bardejov

Bardejov potrebuje
štátne nájomné byty

Kancelária poslanca
v Bardejove

Bardejov má svoje problémy, podobne ako
iné mestá a okresy. Niektoré z nich sa dajú
riešiť na lokálnej úrovni, iné zase je potrebné riešiť v rámci celého Slovenska na
parlamentnej úrovni. Je to napríklad nedostatok nájomných bytov, chýbajúce pracovné príležitosti, ale aj životné prostredie.

Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky sa za stranu SME RODINA uchádza mladá sympatická Bardejovčanka Jana Lučová. V rozhovore sme
sa jej opýtali, prečo sa rozhodla kandidovať, aký má volebný program i čo
si od samotných volieb, ktoré sa budú
konať posledný februárový deň, sľubuje.

“Milí Bardejovčania, v minulom čísle
som sa krátko predstavil. Je čas
pretaviť volebné predstavy do reality. Ako som už uviedol, nezaujímajú ma stranícke tričká osôb, ale
riešenia. Moja osobná preferencia je
urobiť niečo pre ľudí tak, aby to pomohlo
všetkým, nie iba úzkej skupine.

„Mám tridsať rokov, pochádzam z Bardejova a som hrdá, že som vyrastala a že žijem
v tak krásnom meste,”
prezradila Jana Lučová,
ktorá kandiduje s číslom 90.

Prečo si myslím, že mám šancu byť
v parlamente? Predpokladám podporu
rodákov z Bardejova,” uviedol
kandidát Anton Hudák.

Súčasný volebný systém jedného volebného obvodu nezabezpečuje zastúpenie všetkých okresov v Národnej rade SR.
Aj preto chcú niektoré strany presadiť zmenu volebného systému.
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VOLEBNÉ OKRSKY A VOLEBNÉ MIESTNOSTI
Okrsok č. 1: ZŠ – ul. Komenského 23: Jána Bottu, Mikulovská, Mníchovský potok,
Ťačevská 5 – 6, 8 – 14, Bezručova 12, 14, 16, Sládkovičova, rekr. domy súp. č. 5500, 5606,
5697, 5752
18, 20, 22

Okrsok č. 2: ZŠ – ul. Komenského 23: Okrsok č. 13: ZŠ s MŠ – ul. Pod papierňou 1:
Komenského 25 – 27, Kuzmányho, Bezručo- Partizánska 27 – 44, Pod papierňou 41 – 53,
va 1 – 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24 – 29, 57 – 65, Gutgeselova, Chyzerova, Homolkova
Ťačevská 38
Okrsok č. 14: ZŠ Bartolomeja Krpelca – ul.
Okrsok č. 3: ZŠ – ul. Komenského 23: T. Ševčenku 3: Družstevná, Štefánikova,
Fučíkova, rekr. dom súp. č. 4056
Ťačevská 7, 15 – 21, 25 – 37, 25A, 25B
Okrsok č. 4: ZŠ – ul. Komenského 23:
Komenského 1 – 19, 23, Puškinova, Ťačevská
1 - 4, 40, 43, 43A, 45, 46, Sv. Jakuba, Jiráskova
6 – 7, 14 – 15, 18

Okrsok č. 15: ZŠ Bartolomeja Krpelca – ul.
T. Ševčenku 3: T. Ševčenku, Nábrežná, B. S.
Timravy, 29. augusta, Andraščíkova, Partizánska 45 – 46, 48

Okrsok č. 5: Denné centrum – Mihaľov 20: Okrsok č. 16: Spojená škola Juraja Henischa
Mihaľov, rekr. domy súp. č. 5192, 5619, 5672, – ul. Slovenská 5: Dlhý rad, Hurbanova, Nový
sad, Gróner
5692, 5746, 5795
Okrsok č. 6: ZŠ – ul. Wolkerova 10: Okrsok č. 17: Spojená škola Juraja Henischa
– ul. Slovenská 5: Českej Lípy, J. Jesenského,
Komenského 28 – 45
Kellerova, Přerovská, Slovenská, Kacvinského
Okrsok č. 7: ZŠ – ul. Wolkerova 10: Ťačevská
Okrsok č. 18: Poľsko - slovenský dom, Rad22 – 24, 42, 42A, Sázavského 13 – 18
ničné námestie 24: Krátky rad, Poštová, M. V.
Okrsok č. 8: ZŠ – ul. Wolkerova 10: Miškovského, Námestie SNP, Pod Kalváriou,
Na Hradbách, Fraňa Kráľa, Postajok, ŠianKomenského 20 – 22, Sázavského 1 – 12
cova, Kláštorská, Kpt. Nálepku, Pod Šibeňou
Okrsok č. 9: ZŠ – ul. Wolkerova 10: Gorlická horou, Rhodyho, Pod brehom, Baštová, Pod
lipkou, Stöcklova, Františkánov, Starý Blich,
1 – 8, Wolkerova, Partizánska 21 – 26
Hviezdoslavova, Radničné námestie, BardeOkrsok č. 10: Stredná priemyselná škola – jov 0, Veterná, rekr. dom súp. č. 4087
ul. Komenského 5: Cintorínska, Moyzesova,
Okrsok č. 19: ZŠ s MŠ – ul. Pod Vinbargom
Mlynská, Gorlická 9 - 17
1: Ľudovíta Štúra, Martina Benku, Sama
Okrsok č. 11: Stredná priemyselná škola – Chalupku, Pri štepnici, Dobšinského, Janka
ul. Komenského 5: Gorkého, Jiráskova 1 – 4, Matušku, Bernolákova, Duklianska, Tehelná,
Jána Kalinčiaka
9, 19 – 23, Partizánska 1 - 17
Okrsok č. 12: ZŠ s MŠ – ul. Pod papierňou 1: Okrsok č. 20: ZŠ s MŠ – ul. Pod VinbarPod papierňou 1 – 40, 55 – 56, 66 – 86, 87, gom 1: Kukorelliho, 9. mája, Pod Vinbargom,

Okrsok č. 21: Liečebný dom OZÓN B. Kúpele: Bardejovské Kúpele, Azalková,
Astrová, Fialková, Konvalinková, Zvončeková,
Klinčeková, Ľaliová, Narcisová
Okrsok č. 22: ZŠ – Nám. arm. gen L. Svobodu
16: J. Grešáka, Námestie Svätej rodiny, Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka
Okrsok č. 23: ZŠ – Nám. arm. gen. L. Svobodu 16: Nám. arm. gen. L. Svobodu
Okrsok č. 24: ZŠ – Nám. arm. gen. L. Svobodu 16: L. Novomeského, J. Švermu
Okrsok č. 25: ZŠ – Nám. arm. gen. L. Svobodu 16: A. Svianteka
Okrsok č. 26: Výchovno – vzdelávacie centrum – ul. Poštárka: Poštárka
Okrsok č. 27: Budova QEL s.r.o. – Mičkova
24: Mičkova, Bardejovská Zábava
Okrsok č. 28: Denné centrum – ul. Dlhá,
Dlhá Lúka: Chmelník, Dlhá, Pánska, Kostolná,
Makovická, Pod kútmi, Majer, Hlavná, Rovná,
Minerálna, Sady, Kamenec, Achátová ulica,
Jantárová ulica, Opálová ulica, Rubínová ulica,
Smaragdová ulica, Topásová ulica, Zafírová
ulica
Okrsok č. 29: Denné centrum – Nám. L. Berku
6, Bardejovská Nová Ves: Krátka, Nám. L.
Berku, Orechová, Potočná, Lipová, Záhradná,
Vodárenská, Kvetinová, Giraltovská, M. Vileca, Brezová, Pálenica, Jabloňová, Čerešňová,
Pri štadióne, Nová, Lesná, Dubová, Dujava,
Agátová, Javorová, Jelšová, Smreková, Gaštanová, Buková, Jedľová, Topoľová, Vŕbová, Slnečná ulica
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HLAS PRE BARDEJOV
Volebné systémy

ci v zahraničí, ale zarobia polovicu, tretinu,
desatinu, toho čo Slovák alebo Slovenka
v tom istom obore mimo Slovenska. Podľa
neho toto je ten pravý Slovenský život.

Bardejov má svoje problémy, podobne ako
iné mestá a okresy. Niektoré z nich sa dajú
riešiť na lokálnej úrovni, iné zase je potrebné riešiť v rámci celého Slovenska na
parlamentnej úrovni. Je to napríklad nedostatok nájomných bytov, chýbajúce pracovné príležitosti, ale aj životné prostredie.

Urazení by mali byť všetci rodičia, ktorých
deti odišli za prácou a lepšími podmienkami do zahraničia. Pelegrini ich teraz žiada, aby volili SMER, ktorý počas
12-ročného vládnutia zapríčinil odchod
ich detí - mnohých mladých a šikovných
ľudí mimo Slovensko. Bardejov je určite
dobrý príklad, kde takmer polovica práceschopných ľudí pracuje mimo svojho bydliska.

Súčasný volebný systém jedného volebného
obvodu nezabezpečuje zastúpenie všetkých
okresov v Národnej rade SR. Aj preto chcú
niektoré strany presadiť zmenu volebného
systému. KDH navrhuje, aby každý kraj predstavoval volebný obvod a všetky kraje mali
rovnomerné zastúpenie.
Sú krajiny, ktoré majú volebné obvody
totožné s počtom okresov. V každom takomto okresnom obvode je zvolený potom jeden
kandidát. Tým sa zabezpečuje, že každý
okres je zastúpený v parlamente. Zároveň
zvolený kandidát je často silná osobnosť,
ktorá zastupuje svoj región. Má v okrese svoju kanceláriu so zamestnancami a pomáha
ľudom vo svojom volebnom obvode vtedy,
keď zlyháva legislatíva. Nedostatkom takého
systému je možnosť, že do parlamentu sa
môžu dostať len zástupcovia jednej politickej
strany, ak ich kandidáti vyhrajú vo všetkých
okresoch. Hlasy ostatných a iných názorov
tak nemusia mať v parlamente zastúpenie.

Žiadne nové dane

Podporu regiónov vieme zabezpečiť aj
podporou malého a stredného podnikania na úrovni miest a obcí, ale aj tým, že
nebudeme zvyšovať daňové zaťaženie. Ak
bude vláda ďalej len rozdávať a prizerať
sa, respektíve, aktívne participovať na rozoberaní štátneho, niekto to bude musieť
zaplatiť. Samozrejme, že to pôjde z našich
Prečo Bardejovčania potrebujú mať svoj hlas peňaženiek formou daní. KDH hovorí NIE.
v národnej rade? Aj tam sa totiž rozhoduje Zvyšovanie daní v praxi neznamená vyšší
o tom, ako budeme žiť v Bardejove. Hľa- výber daní, pretože pôsobí demotivujúco.
dajme preto na kandidátnych listinách všetkých strán zástupcov Bardejova, nezávisle na
tom, ktorú stranu ste si vybrali a budete voliť. Akú zmenu chceme
Voľme Bardejov.
V prvom rade je potrebné vymeniť ľudí
vo volených funkciách, aby sa popretrhaViac peňazí a kompetencií li súčasné väzby medzi politikmi a napojenými podnikateľmi. Zmena je v politike
pre obce
úplne prirodzená a žiadúca. Aj v amerických
zákonoch je, že prezident môže kandidovať
Málo ľudí vie, že KDH má v programe
len 2 funkčné obdobia, spolu je to osem rokov.
dokončenie reformy verejnej správy
Uvedomujú si totiž, že pri dlhšom pôsobení
a dokončenie prechodu kompetencií na sasi viete moc osvojiť, zabarikádovať sa a
mosprávu s patričnými financiami. Táto
má to na vás zlý vplyv. Moc chutí. Chceme
reforma verejnej správy sa nazýva decenvšak skutočnú zmenu, nie tú predstieranú,
tralizácia. Predstavuje oslabenie centrálktorú nám ponúkajú z bilboardov SMERu.
neho vplyvu Bratislavy a posilnenie rozhodovania na úrovni miest, obcí a regiónov.
Viac kompetencií a peňazí na lokálnej Bardejovčania v zahraničí
úrovní znamená priblíženie výkonu verejnej
správy k občanom. Decentralizácia zároveň Žil som mnoho rokov v zahraničí. Podľa
predstavuje väčšiu možnosť kontroly poli- p. Pelegriniho by som nemal byť jeden
tikov občanmi. To znamená aj automatické z tých, ktorí rozhodnú o výsledku volieb,
posilnenie demokracie. Ľudia budú mať lebo Slováci v zahraničí nežijú skutočný slomožnosť stretávať politikov, ktorí rozhodu- venský život. Mnohých Slovákov v zahraničí
jú o ich záležitostiach na ulici ich mesta. sa to dotklo. Urazení by však mali byť všetNebudú to už anonymní ľudia v Bratislave. ci na Slovensku, ktorí robia to isté čo SlováObjednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava. IČO: 00586846
Dodávateľ: JOPE PLUS s.r.o., Fučíkova 26, 085 01 Bardejov. IČO: 51671514
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Uraziť by sa mali tiež všetky odlúčené
rodiny, ktorých jeden z partnerov chodí pracovať do zahraničia, napríklad ako
opatrovateľka do Rakúska alebo ako remeselník na stavby, zatiaľ čo druhý sa stará
sám o deti. Toto je pravý slovenský život.
Pán Pelegrini si neuvedomuje, že časť elity národa vrátane bežných schopných
ľudí, ktorí sa chcú živiť poctivou prácou
je práve v zahraničí. Išli za lepšími podmienkami, lebo na Slovensku sme neboli schopní vytvoriť rovnosť šancí pre
všetkých, tak aby mohli prosperovať aj
doma. Naopak vytvorili sme systém, kde
sa darí podvodníkom a “našim ľuďom”.
Rozprávame o tom, ako prilákať naspäť zo
zahraničia šikovných ľudí so skúsenosťami, ale keď môžu prispieť svojím hlasom,
tak je to už niečo nežiadúce. Potrebujeme
skutočnú zmenu. Vytvorme podmienky na
Slovensku a v Bardejove, aby sa nemuselo odchádzať za prácou do zahraničia.

Prečo voliť miestnych kandidátov
Vplyv zlých zákonov a prístupov vidieť aj v Bardejove. Máme tu dotovanú
spaľovňu dreva. Máme tu betónový múr
okolo Tople. Máme to chaotickú výstavbu bez zmysluplnej regulácie a plánovania.
Chráňme si naše životné prostredie. K tomu
potrebujeme dobré zákony a správnych ľudí
na správnych miestach. Miestni kandidáti
poznajú lokálne problémy a problémy regiónov. Väčšinou sú to bežní ľudia na nižších
priečkach kandidátnych listín strán
s jednoduchou ambíciou pomôcť svojmu
mestu a regiónu. Práve takých potrebujeme
v národnej rade.
Som Miloslav Olejár, kandidujem
za KDH na 120. mieste. Ponúkam svoje
skúsenosti, odbornosť a zanietenie pre Bardejov. Váš hlas
pre KDH a číslo 120 bude hlasom
pre Bardejov.

0416

ahojbardejov.sk | 3

0416

UŽ ČOSKORO
AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ AHOJ

Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, 814 99 Bratislava. IČO: 00677639
Dodávateľ: JOPE PLUS s.r.o., Fučíkova 26, 085 01 Bardejov. IČO: 51671514

4 | bardejovízie.sk

0417

VOĽBY DO NR SR

ahojbardejov.sk

JANA LUČOVÁ: BARDEJOV POTREBUJE
ŠTÁTNE NÁJOMNÉ BYTY
Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej
republiky sa za stranu SME RODINA s číslom 90 uchádza mladá sympatická Bardejovčanka Jana Lučová. V rozhovore sme sa
jej opýtali, prečo sa rozhodla kandidovať,
aký má volebný program i čo si od samotných volieb, ktoré sa budú konať posledný
februárový deň, sľubuje.
Janka, v krátkosti sa nám predstavte. Čomu
sa venujete v súkromí i v pracovnej oblasti?
„Mám tridsať rokov, pochádzam z Bardejova a som hrdá, že som vyrastala a že žijem
v tak krásnom meste. Medzi moje záľuby
patrí šport, aktívne som sa venovala hokeju. Rada varím, pečiem a cestujem. V prvom
rade som matka a to je pre mňa tá najkrajšia práca a poslanie.
Pracujem ako SZČO, ponúkam svoj vlastný produkt, ktorý som dokázala presadiť
na Slovenskom trhu. Podnikať som začala
z dôvodu, že ako slobodná matka som poberala iba rodičovský príspevok a to ma donútilo, aby som sebe a svojmu synovi zlepšila
život a aby sme doslova nežili v biede.“
Aké boli teda vaše začiatky pri podnikaní?
„Začiatky podnikania nie sú ľahké, ale mala
som šťastie, že som na trh priniesla niečo, čo
tu nebolo. Aj preto som sa rozhodla vstúpiť
do politiky, pretože viem, aké ťažkosti trápia
začínajúcich podnikateľov.“
Aký je váš volebný program vo voľbách
do NR SR?

význam pre pomoc občanov Slovenska.“

Nakoľko sme síce na východe Slovenska,
no bývanie lacné nie je a vonkoncom nie je
ľahko dostupné. Pomôže to nielen okresu,
ale hlavne občanom nášho mesta.

„Konkrétnych prípadov je viac, keďže mi nie
je ľahostajná sociálna situácia ľudí. Spomeniem len tých zopár posledných. Navštívila
som počas Štedrého dňa Dom Nádeje na
Kacvinskej ulici, kde prebývajú ľudia bez domova. Odniesla som im jedlo a zákusky, aby
aj oni mali o niečo krajší, príjemnejší a hodnotnejší tento slávnostný deň.

Tiež podporím aj ostatné body nášho programu, aby pozitívnu zmenu náš okres
a občania konečne pocítili. Tak ako bolo mojim cieľom dostať sa na kandidátku hnutia
SME RODINA, tak je mojim cieľom dostať sa
do NR SR a konečne pomôcť tam, kde je to
potrebné nie len pre náš okres, ale aj pre celé
Slovensko.“
Prečo ste sa rozhodli pre hnutie SME
RODINA?
„V prvom rade preto, že aj ja sama som
slobodná matka, ktorá má zdravotne
znevýhodnené dieťa. Rovnako, ako väčšina
slobodných mamičiek, ani ja som to nemala
ľahké, obzvlášť keď sa naskytne zdravotná
nepriazeň.
SME RODINA ako jediná strana chce
sociálne pomáhať aj tým najzraniteľnejším, ako sú slobodné matky, zdravotne
ťažko postihnutí, mladé rodiny a tiež
dôchodcovia, to sú tie najpodstatnejšie
dôvody, ktoré ma oslovili pri tomto hnutí.
V druhom rade preto, že strana pozerá hlavne na problémy ľudí
a predkladá zákony, ktoré majú ozajstný

Je o vás známe, že rada pomáhate. Prezraďte nám konkrétny prípad, kedy ste boli
nápomocná obci, mestu alebo občanom.

Asi o dva týždne som ich navštívila znova, priniesla som im teplé oblečenie, aby aj
v tomto zimnom období pocítili kúsok tepla
hrejivým oblečením, keď už nemôžu pocítiť
teplo vlastného domova. Taktiež pravidelne
navštevujem azylový dom v Martine, kde sú
týrané matky spolu so svojimi deťmi.“
Prečo by mali ľudia voliť práve vás a ktorú
vekovú kategóriu by ste chceli osloviť
najviac?
„Dobrá otázka, na ktorú je jednoduchá
odpoveď. Išla som do hnutia s tým, že veľmi
dobre poznám pomery a problémy obyčajných ľudí a presne viem, kde a ako treba
pomôcť a preto je dobré voliť obyčajného
človeka, ktorý pozná, žije a stretáva sa
s ľuďmi, ktorí majú rôzne problémy a neľahké
životné osudy. Ťažko povedať, ktorú vekovú
kategóriu, nakoľko každá voličská skupina má svoje problémy. Tak ako mladí ľudia,
mladé rodiny, slobodné matky, ZŤP, takisto
aj dôchodcovia. Kandidujem preto, aby som
pomáhala srdcom a tým, ktorí to najviac potrebujú bez ohľadu na to, o akú skupinu ide.“

Objednávateľ: SME RODINA, Leškova 5, 811 04 Bratislava. IČO: 42254515
Dodávateľ: JOPE PLUS s.r.o., Fučíkova 26, 085 01 Bardejov. IČO: 51671514

„Môj volebný program sa dosť odvíja od pro-

gramu nášho hnutia SME RODINA, nakoľko
som sa podieľala na jeho tvorbe. Prvoradá
vec, ktorú prioritne podporím pre náš okres
je postavenie štátnych nájomných bytov
v našom okrese.
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O VŠETKOM SA ROZHODNE V SOBOTU,
29. FEBRUÁRA 2020
Na každom volebnom lístku môže volič
zakrúžkovať najviac štyroch predstaviteľov
danej strany (tzv. preferenčné hlasy).
Krúžkuje sa vždy poradové číslo, uvedené
pred menom kandidáta.
Volič môže zakrúžkovať aj menej ako štyroch kandidátov či dokonca žiadneho.
Avšak v prípade, že by zakrúžkoval viac,
hlas pre kandidátov sa stáva neplatným.
Hlas pre stranu však ostáva platným.
Volebné moratórium na politickú kampaň
platí 48 hodín pred konaním volieb. Moratórium na zverejňovanie volebných prieskumov platí 14 dní pred voľbami.
(r)
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky prebiehajú na celom území iba v jeden
deň a to konkrétne v sobotu, 29. februára
2020. Volebné miestnosti budú v tento deň
otvorené od siedmej hodiny ráno do desiatej hodiny večer. V prípade potreby môže
starosta obce vyhlásiť začiatok hlasovania
skôr, najviac však o dve hodiny.

V prípade, že sa volič pomýli pri krúžkovaní
kandidátov alebo poškodí volebný lístok
tak, že nebude zreteľné komu dal svoj hlas,
musí celú sadu hlasovacích lístkov odložiť
do zapečatenej schránky a požiadať členov okrskovej volebnej komisie o vydanie
novej sady hlasovacích lístkov. V prípade,
že tak nevykoná, hrozí mu pokuta 33 eur.

Volič, ktorý sa v termíne volieb nebude
môcť zúčastniť hlasovania vo svojej obci,
môže požiadať obec o vydanie volebného preukazu, ktorý mu umožňuje voliť
v akomkoľvek volebnom okrsku.

Volič sa po príchode musí preukázať
občianskym preukazom. V prípade, že tak
neurobí, nebude mu umožnené zúčastniť sa volieb. Následne od členov okrskovej volebnej komisie dostane sadu
hlasovacích lístkov a prázdnu obálku.

Volebný preukaz
O vydanie volebného preukazu môže volič
požiadať najskôr 30 dní pred termínom volieb a najneskôr v posledný pracovný deň
pred samotnými voľbami, čiže v piatok 28.
februára.

Po tom, sa volič odoberie do priestoru vyhradeného na hlasovanie a môže si
vybrať len jednu stranu, ktorej hlasovací
lístok vloží do prázdnej obálky. V prípade,
že by volič do obálky vložil lístky dvoch či
viacerých strán, hlas sa stáva neplatným.
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NAJSLEDOVANEJŠÍ
SPRAVODAJSKÝ PORTÁL
V OKRESE BARDEJOV

0424

0412

NOVINY DO VŠETKÝCH
DOMÁCNOSTÍ A FIRIEM
V BARDEJOVE

V prípade záujmu o inzerciu nás kontaktujte

redakcia@ahojbardejov.sk
0951 378 288

MAJERSKÝ PODPORUJE ŠMILŇÁKA

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava. IČO: 00586846
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PODĽA JAROSLAVA KARAHUTU
ZO SME RODINA JE HORNÝ ZEMPLÍN
JEDNÝM Z KLENOTOV SLOVENSKA
A MÁ VŠETKO, PO ČOM INÉ REGIÓNY
IBA SNÍVAJÚ
NAPRIEK TOMU PATRÍ MEDZI NAJCHUDOBNEJŠIE ČASTI
Kandiduje do NR SR za hnutie SME RODINA
s číslom 16. Chce predovšetkým zastaviť
vyľudňovanie Horného Zemplína, zlepšiť
kvalitu života bežným ľuďom, obnoviť potravinovú sebestačnosť a podporiť rozvoj
vidieka. Jaroslav Karahuta nám v rozhovore
prezradil viac o tom, ako si to predstavuje
v praxi.

dukcie potravín a budovanie kapacít na ich
spracovanie
2. obnova a rozvoj produkčných, mimo produkčných, klimatických a environmentálnych
funkcii vidieka

Povedzte niečo o sebe a čím vás zaujal práve
Horný Zemplín?
Pochádzam z dediny, z Vyšnej Šebastovej
neďaleko Prešova, čiže z centra Šariša. Už
ako dieťa som s rodičmi trávil veľa víkendov
práve na Hornom Zemplíne. Naše nedele
sme trávili buď na Domaši alebo v Bardejovských Kúpeľoch, milovali sme hanušovskú
a strážsčanskú zmrzlinu a asi nebol rok,
aby sme aspoň 2-3 krát nenavštívili Duklu a Svidník. So spolužiakom som chodieval k jeho rodičom do Stariny a pamätám
| Jaroslav Karahuta
si, aký bol smutný, keď sa museli po napustení
nádrže odsťahovať do Sniny. A nezmenilo sa
to ani v dospelosti. A aj dnes, vďaka rodine Hnutie SME RODINA v rámci svojho voleba priateľom, som na Hornom Zemplíne nie- ného programu POMOC RODINÁM 2020,
predstavilo svoje priority aj v oblasti poľnokoľkokrát za mesiac.
hospodárstva a rozvoja vidieka. Aké sú
Kandidujete do NR SR za hnutie SME RO- vaše ciele a aké riešenia ponúkate svojim
DINA. Presadzujete model potravinovej se- voličom?
bestačnosti a rozvoja vidieka. Prečo práve
Naše programové priority a ich riešenia
s Borisom Kollárom?
sme počas posledných rokov predstavovaCelý môj študentský, ale aj pracovný život je li v rámci našich výjazdov a na stretnutiach
spojený s témami poľnohospodárstvo a po- s občanmi takmer po celom území Sloventravinárstvo. Mám ukončenú strednú prie- skej republiky. Náš program pre poľnohosmyselnú školu potravinársku a Univerzitu podárstvo a rozvoj vidieka sme tvorili od roku
veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Môj 2016. Cieľom stratégie hnutia SME RODINA
profesionálny život je od roku 1986 prepojený je súbor takých riešení a opatrení, aby sme do
s produkciou potravín, rastlinnou aj živočíš- roku 2030 dosiahli ekonomické a produkčné
výsledky na úrovni priemeru štátov EÚ, aby
nou výrobou.
vidiek začal plniť svoju spoločenskú, sociálnu,
Mojím mottom je Potravinovo sebestačný ekonomickú, environmentálnu a klimatickú
štát - ekonomický rastúci vidiek a zdravý funkciu a aby sa z vidieka stalo skutočné
potravinový reťazec. S Borisom Kollárom sa a plnohodnotné miesto pre život.
poznám od vstupu do hnutia SME RODINA
v roku 2015. A prečo práve s ním? Predo- Ktoré sú vaše hlavné priority v oblasti
všetkým preto, že od prvého stretnutia mi dal poľnohospodárstva, potravinárstva a repriestor slobodne rozvíjať témy poľnohos- gionálneho rozvoja?
podárstva a potravinárstva, až sa stali jednou
1. potravinová sebestačnosť, podpora proz najdôležitejších priorít hnutia.
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3. pomoc a podpora mladým, malým a stredným poľnohospodárom a potravinárom,
legislatívne opatrenia pre budovanie a rozvoj rodinných fariem, generačná obmena
v oblasti ľudských zdrojov, technického
a technologického stavu agro-potravinárskeho priemyslu
4. ekonomická stabilita rezortu, zlepšenie
produkčných a ekonomických ukazovateľov
agro-potravinárov
5. ochrana pôd a vlastníckych práv k pôde
Akým spôsobom chcete dosiahnuť naplnenie svojich priorít?
Našim prioritám prispôsobíme všetky opatrenia v rámci I. aj II. piliera a štátnej pomoci. Odstránime všetky náznaky korupčných
riešení, zvýšime transparentnosť poskytovania dotácii a štátnej pomoci a primárne
budeme podporovať v rámci rozvoja vidieka produkciu potravín, nie mulčovanie alebo pestovanie repky a kukurice na biopalivá
na vývoz.
A samozrejme musíme zabezpečiť prístup k pôde a podporiť všetky start-upy,
ktoré na vidiek prilákajú viac mladých
a šikovných ľudí. Súčasne podporíme lokálne
trhy a predaj z dvora, aby mohli realizovať
svoju produkciu a poskytovať svoje služby aj
miestni farmári a potravinári. V rámci potravinovej sebestačnosti je treba urobiť čo najviac,
pretože naša krajina má potenciál uživiť všetkých občanov Slovenskej republiky, dokonca
aj v krízových situáciách.
Akým spôsobom chcete dosiahnuť naplnenie svojich priorít na Hornom Zemplíne?
Podporou rozvoja zemiakarstva, ovocinárstva, živočíšnej výroby a ich spracovania do

ahojbardejov.sk

polotovarov a hotových výrobkov. Toto je
jedna z mála ciest, ako môžeme dnešným
zabudnutým regiónom Horného Zemplína
vrátiť ich dôležitosť a dôstojnosť z pohľadu zabezpečenia potravinovej bezpečnosti
štátu. Strategické pre uvedené regióny bude
podpora malého a stredného podnikania,
rozvoj rodinných fariem, ale hlavne investície do spracovateľských podnikov na spracovanie surovín vyprodukovaných v Hornom
Zemplíne.
Sú tu optimálne pôdno-klimatické podmienky na to, aby ste dopestovali dostatok zeleniny, ovocia, zemiakov a ostatných potravín
mierneho klimatického pásma. Máte dostatok horských a podhorských oblastí, ktoré
sú vhodné pre chov hospodárskych zvierat
a máte ideálne podmienky pre rozvoj ekologického poľnohospodárstva a produkcie
biopotravín.

né rozdelenie na dobrých a zlých. Najtrefnejšie snáď bude rozdelenie na tých, ktorým
ide iba o peniaze a na tých, ktorí chcú naozaj
hospodáriť na pôde a príjmy z podpôr pre nich
nie sú prioritou. Aj keď práve táto odlišnosť je
trpkým priznaním pravdy. Našim cieľom je
v horizonte roku 2030 dosiahnuť, aby pomer
veľkých podnikov k malým – podľa výmery
– bol vyvážený. Za optimálny považujeme
pomer 60:40.
Horný Zemplín patrí medzi najchudobnejšie regióny na Slovensku, s vysokou
mierou nezamestnanosti a nízkou priemernou mzdou. Dá sa to ešte zmeniť? Veď iba
z Prešovského kraja odišlo v minulom roku
viac ako 8 000 ľudí.

Ľudia a hlavne mladí, odchádzajú za prácou
ďaleko od svojho rodiska iba preto, aby
dokázali ekonomicky uživiť svoje rodiny.
Horný Zemplín so svojou takmer 12% neMáme prejednaný systém dodávok od re- zamestnanosťou a nízkou priemernou
gionálnych producentov, priamo do obchod- mzdou patrí medzi najchudobnejšie regióny
nej siete, vrátane super a hypermarketov Slovenska.
v zjednodušenom konaní, s krátkou dobou
splatnosti faktúr. Musíme však ešte do- Takmer 30% z celkového počtu ľudí, ktorí
riešiť skladovacie, logistické a spracovateľské opúšťajú z beznádeje našu vlasť, aby mohli
kapacity, na celoročné dodávky vlastných slušne vychovávať svoje deti je z Prešovského
čerstvých a spracovaných potravín nielen kraja. Pričom Horný Zemplín má vynikajúce
do obchodných sieti, ale aj do reštaurácii, klimatické podmienky na produkciu potravín
vrátane stravovacích zariadení štátnej a ve- a produkciu krmív pre živočíšnu výrobu.
rejnej správy. V rámci podpory rozvoja vidieka budeme podporovať aj mimo produkčné Čo by za to dali potravinoví tigri z Poľska, ale
funkcie vidieka, aby nám z vidieka ľudia aj z Nemecka, Francúzska a ďalších štátov,
neutekali, ale aby sa vracali späť k svojim keby mali takéto podmienky na produkciu porodinám, priateľom a tradíciám, ktoré ich travín. Jedinečnosť tohto regiónu je v tom, že
sprevádzali od detstva.
Horný Zemplín má dostatok vody a dostatok
slnka, čo je základom pre poľnohospodársku
Ako by ste charakterizovali dnešné poľno- a potravinársku produkciu.
hospodárske podniky? Je správne delenie
poľnohospodárov na malých a veľkých?
Základom je však fungujúca infraštruktúra.
Pokiaľ by mala naša vláda skutočný záujem
Zdá sa, akoby sa poľnohospodári v Eu- o tento región, tak už dávno sa budurópe začali deliť. No rozdelenie na malých je diaľničný úsek v dĺžke necelých 50 km
a veľkých neobstojí, rovnako by nebolo pres- z Prešova na Duklu. Veď nám to aj vyplýva

z medzinárodného záväzku v rámci projektu
Via Carpatia, kde sme sa zaviazali do roku
2025 prepojiť diaľnicou Poľsko a Maďarsko.
Toto by bol ten skutočný stimul pre tento región a nie trápne výjazdové zasadnutia vlády s rozdávaním drobných pre starostov vládnych strán. Vybudovaním pár
kilometrov diaľnice by sa určite naštartovali
procesy investičnej výstavby logistických
a spracovateľských kapacít a taktiež by sa
podporil cestovný ruch. Asi ani jeden región
nemá taký turistický potenciál ako Horný
Zemplín. Máme tu vodné diela, máme tu
nádherné vrchy, kúpele a liečivé pramene,
Karpatské bukové pralesy, historické drevené
kostolíky, čistý vzduch a ideálne klimatické
podmienky na oddych a rekreáciu. Viete, ako
by to ocenili Poliaci alebo Maďari.
Ktoré investičné aktivity by mali byť prioritou, aby sa výrazne zlepšil ekonomický život
obyvateľov Horného Zemplína?
Okrem cestnej infraštruktúry je to v prvom
rade potravinársky priemysel na spracovanie
poľnohospodárskych surovín a potravín mierneho klimatického pásma. Som presvedčený,
že investície do spracovania zemiakov by
určite veľmi rýchlo zlepšili ekonomické prostredie obyvateľov Svidníka. Okolie Vranova má zase ideálne podmienky na produkciu
a spracovanie mäkkého ovocia.
V takmer celom regióne sú veľmi vhodné podmienky na pestovanie zeleniny,
niektorých druhov ovocia a krmív. Celý región
je mimoriadne vhodný pre produkciu eko a
bio potravín, rozvoj včelárstva, chov oviec, kôz
a dobytka, produkciu ekologického mäsa, eko
a bio výrobkov atď.
Povinnosťou štátu je vytvoriť ľuďom také
podmienky, aby mal hlavne mladý človek
možnosť výberu a nebol nútený opúšťať
svoju rodinu. Ak bude mať človek možnosť
zarobiť si doma, na svojej pôde alebo
v regióne, kde sa narodil a kde má rodinu, sám
sa rozhodne, či má zmysel odchádzať do zahraničia práve na úkor svojich najbližších.
Ale hlavne mu dáme právo voľby a nie
ako dnes, keď doslova musí ujsť
do sveta, aby slušne žil. V neposlednom
rade
nesmieme
zabudnúť na ozdravenie našej najväčšej ekologickej záťaže
na Slovensku a tým sú PCB látky, ťažké kovy a
ďalšie, ktoré doslova ohrozujú zdravie a život polovice obyvateľov Horného Zemplína. Aj na túto ekologickú katastrofu máme
riešenie.
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MVDr. Jaroslav Karahuta.
Tím líder pre poľnohospodárstvo,
potravinárstvo a regionálny rozvoj
hnutia SME RODINA.
Kandidát do volieb do NR SR s číslom 16
za hnutie SME RODINA
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ANTON HUDÁK: NEZAUJÍMAJÚ
MA STRANÍCKE TRIČKÁ, ALE RIEŠENIA

PONÚKAM FUNKČNÚ KANCELÁRIU POSLANCA V BARDEJOVE
Milí Bardejovčania, v minulom čísle som sa
krátko predstavil. Je čas pretaviť volebné
predstavy do reality. Ako som už uviedol,
nezaujímajú ma stranícke tričká osôb,
ale riešenia. Moja osobná preferencia je
urobiť niečo pre ľudí tak, aby to pomohlo
všetkým, nie iba úzkej skupine.
Prečo si myslím, že mám šancu byť v parlamente? Predpokladám podporu rodákov
z Bardejova, kolegov a priateľov zo Žiliny,
ľudí z kresťanských spoločenstiev, ľudí,
ktorých som sprevádzal na zájazdoch,
hudobných priateľov a širokú odbornú verejnosť, najmä z oblasti dopravy.
Kriminalita na najvyšších postoch je dnes
na dennom programe. Je čas milý volič prehodnotiť Tvoju doterajšiu voľbu. Pre KDH
je ochrana rodiny a kresťanských hodnôt
úplná samozrejmosť, nepotrebuje o tom
rozprávať. KDH ponúka zmenu (aj svoju
vnútornú) a zjednotenie ľudí, ktorým nie sú
tradičné hodnoty cudzie. Verím, že slušný
pravicový volič dokáže rozoznať, ktorý kandidát zastáva tieto hodnoty celý život, a kto
sa na kresťana iba demonštratívne pred
voľbami hrá.

základnej spravodlivosti a práva. Aj smerom
k nim vystieram pomocnú ruku. Ponúkam
funkčnú kanceláriu poslanca NR v Bardejove
pre riešenie problémov obyčajných ľudí.

„Moja alternatíva voči
Kotlebovcom je v osobnom
prístupe k ľuďom, preukázaním
pomoci z mojej pozície,
bez ohľadu na stranícku
príslušnosť.“
ANTON HUDÁK
Moja alternatíva voči Kotlebovcom je v osobnom prístupe k ľuďom, preukázaním pomoci z mojej pozície, bez ohľadu na stranícku
príslušnosť. Voličovi Kotlebu odkazujem, že
ako poslanec NR SR budem stáť aj za ním, aj
keď kandidujem za KDH.
Žijeme v 21. storočí
Eliminácia byrokracie– žijeme v digitálnej
dobe, v 21. storočí! Navrhujem plné využitie výhod elektronickej komunikácie. Občan
nemá čo putovať a márniť čas na úradoch!

Boj proti extrémizmu – tu sa nedá klin
klinom vybíjať. Ľudia sympatizujúci s ex- Na komunikačnom centre sa preukáže OP
trémizmom sú ľudia, ktorým sa nedostalo a podpíše formulovanú žiadosť. Všetky

ostatné vybavovačky a doklady majú byť
vecou úradníka - profesionála, ktorý má
dokonale poznať zákon a požiadavky na
jeho žiadosť kladené! Výsledný písomný
dokument si občan vyzdvihne na podateľni
v čase mimo bežnej pracovnej doby.
Byrokracia na úradoch
Je zbytočné, aby sa s úradnými postupmi
musel občan „Náš pán“ oboznamovať. Je to
náš chlebodarca – platca daní! Pošta taktiež
nemôže poskytovať služby len v čase, kedy
všetci pracujú.
Parkovanie a verejná doprava – občan musí
mať kde bezplatne zaparkovať pri svojom
dome, alebo ak ide riešiť úradné záležitosti. Bude povinnosťou orgánu štátnej, alebo
verejnej správy mu toto umožniť. Inak je
úrad nespôsobilý poskytovať svoje služby!
Bezpečnosť chodcov
Doprava – mojou prioritou je dobudovanie
komunikácií pre napojenie menej rozvinutých okresov na dopravné tepny. Som
expertom na riešenia bezpečnosti chodcov
na priechodoch pre chodcov, kde hodlám
uplatniť svoj patent, ktorý chcem podať.

www.antonhudak.sk

WWW.ANTONHUDAK.SK
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KALENDÁR
UDALOSTÍ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
JOZEFA ŠVECA A CELEJ
RODINY GURSKEJ
Oddelenie kultúry v Bardejove vás pozýva na výstavu
fotografií Jozefa Šveca
a celej rodiny Gurskej.
Výstava vo výstavnej sieni
potrvá do 28. februára.

FEB

25

POLIEVKA POMOCI
Zmyslom je raz mesačne
obetovať svoje druhé jedlo
na pomoc rodine, ktorá je v
hmotnej núdzi. V čase obeda
tak máte možnosť zasýtiť sa
chutnou polievkou, stretnúť
priateľov a prispieť na dobrú
vec. Príbeh rodiny, ktorá
potrebuje našu pozornosť sa
dozviete počas obeda. Akcia
sa koná vždy raz mesačne
v Bašta - kultúrno - komunitnom centre v Bardejove.
Príspevok je dobrovoľný.
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3. ŠKÔLKÁRSKA
OLYMPIÁDA
Na Zimnom štadióne
v Bardejove sa uskutoční
už tretí ročník škôlkárskej
olympiády. Organizátorom
je Mládež HC 46 Bardejov.
Podujatie odštartuje o 9.00
hod. a potrvá približne
do obeda. Hosťom akcie
bude Rastislav Staňa, bývalý
reprezentant Slovenska
a majster sveta z roku 2002.

FEB
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JARNÉ PRÁZDNINOVÉ
DIELNIČKY PRE DETI
Hornošarišské osvetové
stredisko v Bardejove
pripravilo pre deti od osem
rokov dielničky, ktoré sa
budú konať počas jarných
prázdnin v Dielni ľudových
remesiel na Rhodyho
ulici v Bardejove. Program:
pondelok - Záhradnícky deň,
utorok - Eko deň, streda
- Deň šikovných ručičiek,
štvrtok - Kuchársky deň,
piatok - Veľkonočné
prípravy. Prihlásiť svoje deti
môžete na tel. čísle
0903 251 629.

MAR

2
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VIAC NA AHOJBARDEJOV.SK
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HOTELOVÁ AKADÉMIA JÁNA ANDRAŠČÍKA
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021
PONÚKAME ŠTUDIJNÉ ODBORY:
6323 K hotelová akadémia
5-ročné štúdium

Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list.
Prijímacie skúšky: slovenský jazyk,
cudzí jazyk.
Absolvent sa uplatní v oblasti hotelierskych a reštauračných činností.
Ekonomika, manažment, marketing
a účtovníctvo ho pripravia na samostatné podnikanie.

6325 M ekonomické lýceum
4-ročné štúdium

Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedčenie.
Prijímacie skúšky: slovenský jazyk,
matematika.
Absolvent ovláda ekonomiku, účtovníctvo v programe Alfa a Omega, administratívu a korešpondenciu, informatiku,
bankovníctvo, daňovú sústavu, manažment a marketing. V 3. a 4. ročníku absolvuje odbornú prax na ekonomických
úsekoch rôznych firiem.

2950 M poradenstvo vo výžive
4-ročné štúdium

a technologické postupy
a náročných jedlách.

6444 K čašník, servírka
4-ročné štúdium

bežných kach aj pri slávnostných príležitostiach
v zariadeniach spoločného stravovania. Môže pokračovať v nadstavbovom
štúdiu.

V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021
Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedče- PONÚKAME UČEBNÉ ODBORY:
nie.
Prijímacie skúšky: slovenský jazyk,
chémia.

Absolvent je kvalifikovaný pracovník v
oblasti zdravého životného štýlu, výživy
človeka, tvorbe výživových a pohybových programov, výživových doplnkov,
v technikách poradenských činností a
manažérskych zručnosti.

6445 K kuchár
4-ročné štúdium

Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list.
Prijímacie skúšky: slovenský jazyk, matematika.

PROFESIJNÚ PRÍPRAVU NAŠICH

Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedče- ŠTUDENTOV PODPORUJEME
nie, výučný list.
BENEFITMI:
Prijímacie skúšky: slovenský jazyk, matematika.
Odborné kurzy s certifikátmi: barmanský, baristický, animátorsky, sprievodAbsolvent ovláda jednoduchú a zložitú covský, kurz kondičného trénera v spoobsluhu hostí pri bežných prevádzkach lupráci s UMB v Banskej Bystrici, kurz
ako aj pri slávnostných príležitostiach. senzorického hodnotenia.
Pracuje v pozíciách ako účtujúci čašník,
servírka, hlavný čašník, servírka, barman, Certifikát: podvojné účtovníctvo v proprevádzkar, súkromný podnikateľ a iné. grame OMEGA.

6444 H čašník, servírka
3-ročné štúdium

Zahraničná odborná prax: Taliansko,
Nemecko, Chorvátsko.
Erasmus+: zahraničná odborná stáž pre
študentov.

Doklady o vzdelaní: výučný list.
Moderné odborné učebne: informatiPrijímacie skúšky: bez prijímacích
ka, cudzie jazyky, administratíva, gaskúšok.
stronómia.
Absolvent ovláda jednoduchú a zložitú
obsluhu hostí pri bežných prevádzkach
ako aj pri slávnostných príležitostiach
v zaradeniach spoločného stravovania
(reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a
pod). Môže pokračovať v nadstavbovom
štúdiu.

DUÁLNE VZDELÁVANIE:
Vzdelávanie v reálnych podmienkach moderných firiem pre študentov
trojročných a štvorročných odborov
kuchár, čašník, servírka.

6445 H kuchár
3-ročné štúdium

Výhody duálneho vzdelávania: finančná odmena za prácu, podnikové
Doklady o vzdelaní: výučný list.
štipendium, príspevok na stravovanie
Absolvent vie pripravovať a upravovať Prijímacie skúšky: bez prijímacích a nadobudnutie kvalifikácie.
produkty a pokrmy pri bežných prevádzkach ako aj pri slávnostných príležitostiach, pozná zásady uplatňovania
gastronomických pravidiel, receptúry
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skúšok.

www.habj.edupage.org
skola@habj.sk
Absolvent ovláda jednoduchú a zložitú 054/4885126
prípravu pokrmov pri bežných prevádz- Pod Vinbargom 3,
085 01 Bardejov, Slovensko
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BARDEJOVSKÉ KÚPELE ZNOVA PRIPRAVUJÚ
MNOŽSTVO ZAUJÍMAVÝCH AKCIÍ
V Bardejovských Kúpeľoch sa počas
leta takmer neustále konajú kultúrno-spoločenské podujatia. Bardejovské
Kúpele sa tak prezentujú ako jedinečné
miesto na liečbu a oddych a súčasne aj na
aktívne trávenie voľného času a kultúrne
vyžitie. Každodenne tu ponúkajú aj tanečné
zábavy so živou hudbou na troch miestach.
Slávnostné otvorenie sezóny bude 5. júna
2020, keď minerálne pramene požehnajú
zástupcovia cirkví pôsobiacich v bardejovskom regióne.
K najatraktívnejším podujatiam tohtoročnej
kúpeľnej sezóny bude patriť ďalší ročník
BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽNÝCH DNÍ.
Ide o tradičné podujatie spojené s bohatým
kultúrnym programom, ktorého súčasťou
sú aj atrakcie a rôzne animačné aktivity pre
deti, ale aj prezentácia a predaj tradičných
remeselných a iných výrobkov. Návštevníkov
čaká ešte Alžbetínsky deň, Prehľad dychových hudieb, Pivný festival a Hornošarišský
Vínny festival.
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. si aj počas tohto
roka pripravili množstvo zaujímavých akcií a podujatí. Prinášame vám výber tých
najlepších, na ktorých by ste určite nemali
chýbať.

Máj 2020:
DEŇ DETÍ v Bardejovských Kúpeľoch –
6. ročník (31.05.2020), Areál pri Kúpeľnej
kolonáde.
Podujatie pre deti, ktoré sa bude konať
v areáli pred Kúpeľnou kolonádou. Pripravené sú rôzne detské atrakcie - nafukovací hrad a animačné aktivity - maľovanie
na tvár, modelovanie balónov.... Podujatie sa
uskutoční za každého počasia. Vstup voľný.

Jún 2020:
HUDOBNÉ VYSTÚPENIA pri kolonáde –
(pravidelne každú sobotu) o 15.00 hod., pódium pri Kúpeľnej kolonáde. Vstup voľný.
POŽEHNANIE MINERÁLNYCH PRAME –
ŇOV –
(05.06.2020 - piatok) 14.30 hod. v priestoroch Kúpeľnej kolonády.
OTVORENIE KÚPEĽNEJ SEZÓNY –
22. ročník so začiatkom o 17.00 hod. (pre VIP
hostí) a o 19.00 hod. (pre zamestnancov), na
letnom kúpalisku. Akcia po 17.00 už nie je pre
verejnosť.

bardejovízie.sk

| Kúpele chystajú mnohé aktivity, prísť sa oplatí
VÝSTAVA RUŽÍ A ĽALIÍ –
(jún 2020), Kúpeľná kolonáda.

Júl – August 2020:
MEDZINÁRODNÉ HUDOBNÉ LETO –
66. ročník (29.06.2020 – 30.08.2020), Pódium pri Kúpeľnej kolonáde, koncertná sála
hotela Astória.
Pri kolonáde sa konajú denne (okrem pondelkov) koncerty klasickej hudby v podaní
salónneho orchestra v mesiaci júl a august
(utorok – nedeľa: 10.30 – 11.30 hod. a
16.30 – 18.00 hod.). Koncerty pri kolonáde
grátis. Súčasťou MHL je aj cyklus 10 koncertov vážnej hudby v koncertnej sále hotela
Astória, so začiatkom vždy o 19.30 hod.
BARDEJOVSKÉ KÚPEĽNÉ DNI –
17. ročník (11. – 12.07.2020 – sobota, nedeľa), Areál pri Kúpeľnej Dvorane, začiatok o
14.00 hod. v areáli pred Kúpeľnou Dvoranou.
Tradičné podujatie spojené s bohatým
kultúrnym programom. Súčasťou podujatia sú aj atrakcie a rôzne animačné aktivity
pre deti. Prezentácia a predaj tradičných remeselných a iných výrobkov.

August 2020:
VÝSTAVA GLADIOLOV –
(august), Kúpeľná kolonáda
ALŽBETÍNSKY DEŇ –
17. ročník (16.08.2020 - nedeľa), Areál pri
Kúpeľnej kolonáde. Pamätný deň, ktorý sa re-

BARDEJOVSKÉ
POZVÁNKA/INZERCIA
KÚPELE

alizuje na počesť návštevy cisárovnej Alžbety
– Sisii, ktorá v Bardejovských Kúpeľoch
strávila dva týždne. Spomienková slávnosť
o 14.30 hod. pri pamätníku cisárovnej. Sprievodný program: prechádzka cisárovnej Sissi
s Franzom Jozefom v dobových kostýmoch
po areáli kúpeľov a možnosť fotenia sa
s nimi. Rôzne sprievodné programy. Vstup
voľný.

September 2020:
HUDOBNÉ VYSTÚPENIA PRI KOLONÁDE –
(pravidelne každú sobotu) o 15.00 hod., pódium pri Kúpeľnej kolonáde. Vstup voľný.
PREHĽAD DYCHOVÝCH HUDIEB a PIVNÝ
FESTIVAL –
8. ročník (06.09.2020 - nedeľa), Areál pri
Kúpeľnej kolonáde. Prehliadka dychových
hudieb (13.00 – 18.00 hod.) a vystúpenia
ľudových súborov, ktoré sa budú konať pred
Kúpeľnou kolonádou. Sprievodný program
pre deti. Súčasťou podujatia je malý Pivný
festival – prezentácia viacerých druhov pív
firmy Heineken Slovakia. Začiatok o 13.00
hod. Vstup voľný.

Október 2020:
HORNOŠARIŠSKÝ VÍNNY FESTIVAL –
6. ročník (03.10.2020 - sobota), Kúpeľná
kolonáda. Prezentácia viacerých slovenských vinárstiev, bohaté sprievodné
akcie a kultúrny program so začiatkom
o 13.00 hod. priamo na Kúpeľnej kolonáde.
(red)
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